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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 005/2558 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้การต้อนรับ
และร่วมประชุมเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการบูรณาการ           
การเรียนรู้กับการท างานและสหกิจศึกษากับ Ms Hilya Nghiwete, The CEO of 
the Namibia Students Financial Assistance Fund and Chairperson of 
the Namibia Working Group และคณะ เมื่ อ วั นที่  22  เมษายน  2558              
ณ หน่วยประสานงาน มทส. โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม            
สหกิจศึกษาไทย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล
(ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการ      
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับผู้แทนจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย    
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ 

ประชุมเจรจำหำรือแนวทำงควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จัดกิจกรรม บรรยายพิ เศษ เรื่ อ ง                
รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “31 ธันวาคม 2558 เริ่มต้น AEC” เมื่อวันศุกร์ที่        
17 เมษายน 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน
ประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้        
และประสบการณ์จริงเกี่ ยวกับการเตรียมความพร้อมของตนเอง บทบาท         
และความส าคัญของ AEC 

รอบรู้ประชำคมอำเซียน 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณไชยา ทองรัตนะ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงประกาศเกียรติคุณ  

ในท าเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 2015 – 2016  

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบชุดหัวอ่าน (เอเชีย) 

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.005/2558 

2 
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จั ดกิ จกรรม  International COOP 
Experience Sharing ป ระ จ า ภ า คกา ร ศึ กษ าที่  3/2557 เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่                 
24 เมษายน 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 2 คน จาก Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT University), Australia ได้แก่ Mr. Anthony 
Ko และ Mr. Rolin Kochattu Paul มาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเสรษฐเสรี เป็นวิทยากรน าเสวนา 

International COOP Experience Sharing 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยินดีต้อนรับ Mr. Anthony Ko (ซ้าย) 
และ Mr. Rolin Kochattu Paul (ขวา) นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
สาขา  Mechanical Engineering  จาก Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT University), Australia ซ่ึงมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา           
ในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล            
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รับนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้ Mr. Anthony Ko และ 
Mr. Rolin Kochattu Paul นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  จาก Royal 
Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Australia ร่ วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยประกอบด้วย 
การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย         
ขอผลกลาง การเรียนรู้ เทคนิคในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล             
โดย คุณคมสัน ภาษยเดช การทัศนะศึกษาแห่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
และภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การศึกษาดูงาน ณ บริษัท        
เบนซ์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และการเรียนดนตรีและ
วัฒนธรรมไทย โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

โครงกำรควำมร่วมมือกับสหภำพยุโรปภำยใต้ กรอบ PDSF 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้ อ านวยการ ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่ วมกับส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล และ อาจารย์ ดร.ธีระสุต  
สุขก าเนิด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ด้านการจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญ Prof. Dr. Karin Reinhard จากประเทศเยอรมัน 
ตามโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ PDSF (Thailand – EU 
Policy Dialogue Support Fcility : PDSF) โ ด ย ส า นั ก ง าน คณะก รรมกา ร         
การอุดมศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของ        
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร            
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558  ณ ส านักงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทน       
ศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในท าเนียบหอประวัติ 
วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 2015 - 2016 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทรท์ี่        
27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสารวินิจ อาคารบริหาร โดยมี อาจารย์     
ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน    
เป็นประธาน และได้มีการพิจารณาคัดเลือกให้ คุณไชยา ทองรัตนะ บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนศิษย์
เก่าสหกิจศึกษา มทส.ฯ ได้ลงประกาศเกียรติคุณ ในท าเนียบหอประวัติ 
วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 2015-2016 

ประชุมคณะท ำงำนตัดสินผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ มทส. ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นระดับชำติ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คุณประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตพไวส์ จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจทางด้านงานรับเหมา
ระบบวิศวกรรม การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ    
และเสาสัญญาณโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ หารือแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
กับบริษัท สเตพไวส์ จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ 
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กำรประชำสัมพันธ์งำนสหกจิศึกษำ 

 

กำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและ
สถานประกอบการ จัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับพนักงานที่ปรึกษา สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา ตลอดจน
การประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษานี้มีนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 280 คน สถานประกอบการ จ านวน  203 แห่ง 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ตัดสินผลงานผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ประเภทผลงานนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเลือก      
เป็นผู้แทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง      
ในการน าเสนอผลงานประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดี เด่น               
โดย นางสาวนิชดา จิมขุนทด ปฏิบัติงาน ณ Big M Group, Myanmar        
เป็นผู้น า เสนอผลงานในวันศุกร์ที่  1 พฤษภาคม 2558 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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21 มี.ค.- 6 มิ.ย.
58 

- กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ    
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

15 พ.ค.58 
- เร่ิมบรรยาย หวัข้อ “ภาษาอังกฤษส าหรับสถาน

ประกอบการ” 
30 มี.ค.-22 พ.ค.
58 

- ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางนิเทศงาน         
สหกิจศึกษาภาคการศึกษาที ่3/2557 

 - กิจกรรมวัฒนธรรมขา้มชาติ และเทคนิคการปรับตัว 
 - กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

7 พ.ค.58 
- บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการและรูปแบบองค์กรธุรกจิ” 
19 พ.ค.58 

- ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

8 พ.ค.58 - กิจกรรมแนะน าสหกจิศึกษานานาชาติ 21 พ.ค.58 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 
11-22 พ.ค.58 - อบรมบุคลิกภาพ เบื้องต้น 22 พ.ค.58 - กิจกรรม International COOP Experiences Sharing 

12 พ.ค.58 
- เร่ิมบรรยาย หวัข้อ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร” 
25 พ.ค.58 - ประชุมประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 
28 พ.ค.58 - บรรยาย หัวข้อ “ขอ้ควรปฏบิัติในระหวา่งการสหกิจศกึษา” 

12 พ.ค.58 
- เร่ิมบรรยาย หวัข้อ “การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร” 
28 พ.ค.58 - บรรยาย หัวข้อ “ขอ้ควรปฏบิัติในระหวา่งการสหกิจศกึษา” 

29 พ.ค.58 
- พิธีมอบสัมฤทธิบัติสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

3/2557 14 พ.ค.58 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” 
19-25 พ.ค.58 - สัปดาห์หนังพัฒนาอาชีพ   

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล์ : coop@sut.ac.th 

 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 656 คน จาก 25 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 405 แห่ง ระหว่างวันที่ 
27 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 และระหว่างการปฏิบัติงาน คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้เดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และได้ให้   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ในด้านต่าง ๆ ดังแสดงในกราฟ 

คุณภำพของนักศึกษำสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 

คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา

กิจกรรมในเดือนพฤษภำคม 2558 

 “ก้าวแรกที่เข้าไปถึงก็รู้สึกถึงความอบอุ่น ความเป็นกันเอง แล้วด้วยลักษณะนิสัยของผมที่เปน็คนที่    
เข้ากับคนอื่นได้ง่าย รู้จักกาละเทสะและการวางตัวที่เหมาะสม จึงท าให้เป็นที่รักของทุกๆ คน ตั้งแต่วันแรกๆ        

ที่ได้เข้างาน ผมคิดว่าผมได้รับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิต หรือการท างานที่ใด    
ก็ตาม การกระท าและค าพูดของเรานั้นส าคัญที่สุด จงอยู่ให้เป็นที่รัก และจากให้เป็นที่คิดถึง” 

 
นายมานะ  แกว้ปลั่ง 

นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2557 สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาที ่บริษัท เคมเทรด จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพของสถานประกอบการ


